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De Rode Hoed in 2014 

In september 2014 ging de Rode Hoed zijn 25ste levensjaar in met een uitverkochte 25ste 

Abel Herzberglezing gehouden door de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan. 

Zoals een toenemend aantal programma's werd ook deze live-gestreamd en is nog altijd 

terug te kijken op de website van de Rode Hoed. In het  jubileumjaar hopen we fondsen te 

kunnen verwerven om alle programma's in de Rode Hoed te kunnen streamen en de 

registraties beschikbaar te houden.  

De samenwerking met Home Academy leverde dit jaar  drie nieuwe series op over Oosterse 

filosofie, de Staat van Nederland en het Jodendom. Met deze colleges geeft de Rode Hoed 

vorm aan zijn ambitie om het programma aanbod met educatieve programma's te verbreden. 

Zo organiseerden we in samenwerking met de jongerendebatorganisatie het project 

'Debatteren kun je leren' . We organiseerden masterclasses voor Amsterdamse jongerenw 

erkers, die vervolgens jongeren uit achterstandswijken leerden te debatteren. Het project 

mondde uit in een finale debatavond in de Rode Hoed. 

Na drie seizoenen kwam er een einde aan het succesvolle programma Literaturfest. Niet 

vanwege gebrek aan belangstelling, integendeel schrijvers stonden in de rij en de laatste 

avonden waren steeds uitverkocht. De presentatoren Tim de Gier, Toine Donk en Ernst-Jan 

Pfauth wilden op het hoogtepunt stoppen. 

Dat gaf ons de ruimte om de proef met Café Classique voort te zetten en de 'feministische' 

talkshow Weijers en Van Saarloos onderdak te verlenen: feministisch in de zin dat in deze 

talkshow alleen vrouwen  over  een thema worden geïnterviewd. 

De debatserie 'Twintig over twintig' tenslotte werd vernieuwd. De twintigers discussieerden 

niet langer over de actualiteit aan de hand van stellingen, maar reagerend op actuele door 

huistheatergroep #BAM bedachte, geschreven en gespeelde scènes. De eerste proef met 

deze aangepaste vorm was te zien in de aflevering 'Leve de participatiesamenleving?!' en was  

een groot succes. 

Ton van Brussel 

Directeur  
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Eenmalige programma’s 

'Waarheid en dwaling' - Kritisch denken in recht, religie en het 

dagelijkse leven door Herman Philipse 

>dinsdag 14 januari 2014, aanvang 20.00 uur 

Lucia de Berk werd tot twee keer toe tot levenslang veroordeeld voor moorden die zij niet 

bleek te hebben begaan. Hoe is het mogelijk dat hoogopgeleide en weldenkende mensen als 

rechters zo verblind zijn geweest dat zij de echte feiten niet onder ogen zagen?  

 

Daarover ging het hoorcollege ‘Waarheid en dwaling’ van prof. Herman Philipse, hoogleraar 

moderne en contemporaine wijsbegeerte. Over hoe de mens zijn denken ordent, hebben 

filosofen in de loop van de geschiedenis veel nagedacht en gepubliceerd. Zijn 'blinde 

vlekken' en 'tunnelvisies' te voorkomen door scholing in logica, waarschijnlijkheidstheorie en 

logisch-psychologisch onderzoek naar drogredenen? 

 

Prof. dr. mr. Herman Philipse is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht en doet 

onderzoek op het gebied van de moderne en contemporaine wijsbegeerte. Zijn meest 

recente boek is God in the Age of Science? A Critique of Religious Reason. 

Organisatie: Home Academy i.s.m. Rode Hoed 

Aantal bezoekers: 120 

 

#BAM  - Een theatrale keek op de maand 

>maandag 27 januari 2014, aanvang 20.00 uur 

#BAM is een gevarieerde aaneenrijging van op de actualiteit gebaseerde sketches, liedjes, 

monologen, scènes en verdwaalde moderne dans. Dit alles in één week geschreven, 

geregisseerd en uitgevoerd door een mengeling van jonge- en oude rotten. Met de waan van 

de maand als uitgangspunt, de krant als script, de Rode Hoed als epicentrum. 

Regie: Daria Bukviç (Toen geluk en ongeluk zich in elkaar vergisten - De Parade), Marjolein 

Frijling (Eindelijk! Kirgizië - Amsterdam Fringe Festival), Mark Timmer (Monty Python Flying 

Circus - Bos Theaterproducties), Joeri Vos (Post Mortem - TG Oostpool) . 

Tekst: Eva Gouda (Hoorspel Bonita Avenue - NTR), Alma Mathijsen (Alles is Carmen - De 

Bezige Bij), Bennie Roeters (Heer en Meester - Omroep Max), Simon Weeda (Schapen - 

Stichting Motherlode). 

Spel: Ian Bok (De ontmaskering van de vastgoedfraude - VPRO), Joost Dekker (De Idealisten - 

Nieuw Repertoire), Nanette Edens (Het vuil, de stad en de dood - Nationale Toneel), Malu 

Vellekoop (Buro Wittenburg). Muziek: Darius Timmer (Tessa Rose Jackson), Akim Moiseenkov 

(Stopcontact). 

Aantal bezoekers: 150 
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Hulp en handel: het duurzame biomassa debat 

>maandag 10 februari 2014, aanvang 20.00 uur 

Onder leiding van Clairy Polak ging een panel van ondernemers, financiers, politici en NGO's 

in debat over duurzame biomassa. Ondernemen in duurzame biomassa: is dit handel of 

hulp? Of - mits duurzaam uitgevoerd - allebei? Maar wat is duurzaam en wat is daarvoor 

nodig? Wat hebben we op dit gebied geleerd? En wat zijn de vooruitblikken voor de 

toekomst? De nota van het ministerie van Buitenlandse Zaken - Wat de wereld verdient: Een 

nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen - was hierbij het uitgangspunt. 

In het panel zaten Harold Martina (GMSP/Colombia/trapisches), René van Venendaal (BTG), 

Eric van den Heuvel (Argos), Liesbeth van Tongeren (GroenLinks-Kamerlid), Sander van 

Bennekom (Oxfam/Novib), Danielle van Nie (Natuur en Milieu), René Leegte (VVD-Kamerlid), 

Dorette Corbey (Commissie Corbey) en Wolter Elbersen (WUR). 

Organisatie: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland i.s.m. de Rode Hoed  

Hier kunt u het debat terugkijken.1 

Aantal bezoekers: 140 

 

Debatteren kun je leren - Amsterdamse jongeren in debat over geweld 

>woensdag 5 maart 2014, aanvang 19.00 uur 

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart gingen jongeren uit 

Amsterdamse achterstandswijken met elkaar in debat over geweld. In de jury wethouder 

Andrée van Es, wijkagent Rob Kokkeler, wethouder Pieter Hilhorst en VN-

jongerenvertegenwoordiger Jilt van Schayik. Onder leiding van Ludo Keizer. 

In Amsterdam hebben jongeren tussen de 12 - 18 jaar oud nog weleens te maken met 

geweld. Dit komt in verscheidene vormen voor, bijvoorbeeld discriminatie, racisme en 

pesten. Om deze jongeren in aanloop van gemeenteraadsverkiezingen een stem te geven 

ontwikkelden International Debate Education Association (IDEA) in samenwerking met de 

Rode Hoed een reeks masterclasses voor jongerenwerkers met als doel hen klaar te stomen 

om drie lessen te geven aan hun jongeren in buurthuizen in Amsterdam. 

Op woensdag 5 maart werd het project Debatteren kun je leren afgesloten met een 

einddebat. Hierin gingen de getrainde jongeren van buurthuizen uit Amsterdam met elkaar 

in debat.  

Organisatie: IDEA i.s.m. Rode Hoed 

Aantal bezoekers: 100 

 

 

 

                                                           
1
 https://www.youtube.com/watch?v=UbQuuqMDkiE  

https://www.youtube.com/watch?v=UbQuuqMDkiE
https://www.youtube.com/watch?v=UbQuuqMDkiE
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Vrouwen en Europa: deal or no deal? 

>vrijdag 7 maart 2014, aanvang 20.00 uur 

Eurocommissaris Neelie Kroes opende ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag het 

debat over vrouwen en Europa. 

 

De Nederlandse (kandidaat-)Europarlementariërs Judith Sargentini (GroenLinks), Marietje 

Schaake (D66), Emine Bozkurt (PvdA), Irene Jansen (kandidaat CDA), Carolien Nagtegaal-van 

Doorn (kandidaat VVD) en Anne-Marie Mineur (kandidaat SP) gingen met elkaar in debat over 

de bijdragen die zij de laatste jaren hebben geleverd aan de rechten van de vrouw. En wat 

hopen zij in de toekomst hierin te bereiken? 

 

Het tweede deel stond in het teken van prostitutie en vrouwenhandel, het thema dat door 

het Europees Parlement is gekozen voor de Internationale Vrouwendag 2014. Hoe is het 

hiermee gesteld in Nederland en in andere lidstaten? Wat is de beste aanpak en hoe kan 

Europa een rol spelen? Met Marieke van Doorninck (GroenLinks gemeenteraadslid 

Amsterdam), Metje Blaak (voormalig belangenbehartiger dames van lichte zeden) en Perdiep 

Ramesar (journalist Trouw en prostitutie- en mensenhandelspecialist). 

Onder leiding van Kirsten van den Hul (Winnaar Joke Smitprijs 2013) 

Organisatie: Europese Commissie, LoF, Europees Parlement i.s.m. Rode Hoed 

Aantal bezoekers: 300 
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Hommage aan Hillesum 

>dinsdag 11 maart 2014, aanvang 20.00 uur 

Ruim 100 jaar na de geboorte van Etty Hillesum bespraken uitgever Jan Geurt Gaarlandt, 

schrijver Oek de Jong en journaliste Marije van Beek de weerklank van haar werk. Wat 

betekent zij anno 2014 nog voor mensen in de literatuur, kunst, filosofie en religie? Er 

werden fragmenten gespeeld uit de theatervoorstelling over Etty Hillesum door 

mezzosopraan Christianne Stotijn, pianist Eildert Beeftink en actrice Julika Marijn. De avond 

werd gemodereerd door Elma Drayer. 

Organisatie: Trouw i.s.m. Rode Hoed 

Aantal bezoekers: 380 

 

Wat iedere ouder en leerkracht moet weten over het brein - 

Hoorcollege door professor Jelle Jolles 

>woensdag 19 maart 2014, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur 

Hoogleraar Jelle Jolles besprak de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen aan de hand van 

nieuw wetenschappelijk onderzoek. Daaruit blijkt dat er geen sprake is van nature óf 

nurture, maar dat biologische, psychologisch, sociale en culturele factoren alle een rol 

spelen. Wat kunnen ouder, leerkracht, school, coach of buurvrouw doen om voorwaarden te 

scheppen waarbinnen ieder kind zijn talenten optimaal kan ontplooien? Bestaat er zoiets als 

het tienerbrein? 

Organisatie: Vrije Universiteit i.s.m. Rode Hoed 

Aantal bezoekers: 250 

 

Elke dag 4 mei - Documentaire over de 'derde generatie' 

>dinsdag 1 april 2014, aanvang 20.00 uur 

Op dinsdag 1 april ging de documentaire Elke dag 4 mei van filmmaakster Natascha van 

Weezel (1986) in de Rode Hoed in première. Van Weezel spreekt in haar documentaire met 

zes twintigers die ieder op hun eigen manier bezig zijn met joods-zijn in relatie tot hun 

beladen familiegeschiedenis. Voor de een is het oorlogsverleden van de grootouders een 

groter issue dan voor de ander maar voor iedereen geldt dat de familiegeschiedenis hen 

bepaalt in hun angsten, idealen en politieke voorkeuren. Na de filmvertoning ging journaliste 

Sophie Derkzen in gesprek met Natascha van Weezel. 

Organisatie: NCRV, Selfmade Films i.s.m. Rode Hoed 

Aantal bezoekers: 170 
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#BAM - Een theatrale keek op de maand 

>woensdag 2 april 2014, aanvang 19.00 uur en 20.30 uur 

#BAM is een aaneenrijging van liedjes, scènes, sketches, monologen en een enkele 

verdwaalde moderne dans in een week tijd geproduceerd met de actualiteit als uitgangspunt. 

Heet van de naald, nat van de verf, bronstig van het nieuwe begin, niet bang van een 

drieslag, dat is #BAM. 

Regie: Grietje Evenwel (Once Upon a Time - NizNo), Leonard Frank (Baal - TG Baal), Loes van 

der Staak (Goedbloed - TG Muzak), Casper Vandeputte (Elektra - Nationale Toneel) 

Tekst: Renee van Marissing (Strak Blauw - Atlas Contact), Reinier Noordzij (Edwin - BNN), 

Rineke Roosenboom (Melk - TG Echo), Marc Veerkamp (Sesamstraat - NTR), Simon Weeda 

(Wie het water niet keert - St. Motherlode)  

Spel: Bert Hana (#Alleman), Ian Bok (Johan: Logisch is anders - VARA), Nanette Edens (4.48 

Psychosis - ZT Hollandia), Anne Katic (HaRT - Vis a Vis)  

Muziek: Darius Timmer (Tessa Rose Jackson), Akim Moiseenkov (Stopcontact) 

Organisatie: #BAM i.s.m. de Rode Hoed 

Aantal bezoekers: 70 

 

Vierde Kousbroeklezing door Maxim Februari – Alfa 

>vrijdag 11 april 2014, aanvang 20.00 uur 

Filosoof en essayist Maxim Februari sprak de vierde Kousbroeklezing uit met de titel Alfa - 

Over Auto's, bèta's en technologiekritiek. Na afloop van de lezing trad de door Rudy 

Kousbroek bewonderde Fay Lovsky op. De avond werd gemodereerd door Maarten Asscher.  

Organisatie: De Gids, Uitgeverij AtlasContact, NRC Handelsblad i.s.m. Rode Hoed 

Aantal bezoekers: 240 

 

Vergeven of vergelden? 

>dinsdag 15 april 2014, aanvang 20.00 uur 

Vergeving lijkt een soort machtsspel; nu ik je vergeven heb ben je mij iets schuldig; 

vergeving is juist een gebrek aan respect voor de ander. Of is vergeving een vorm van 

beschaving en helemaal niet religieus geïnspireerd, maar een onbaatzuchtig gebaar waarmee 

zowel de vergever als de vergeefde met zichzelf in het reine kan kom en af kan rekenen met 

gevoelens van wraak en schuld? Een verkennend debat waarin hoogleraar filosofie Paul van 

Tongeren (hoogleraar filosofie), pedagoog en publiciste Colet van der Ven, dominee Rikko 

Voorberg en rechter en hoogleraar Gerrard Boot te gast waren. De avond werd gemodereerd 

door Anne Stael. 

Organisatie: ForumC, Veritas-forum Amsterdam i.s.m. Rode Hoed 

Aantal bezoekers: 100 
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Dag en Avond van de Persvrijheid 2014  

>vrijdag 2 mei 2014 aanvang 16.00 uur en 20.00 uur 

Dag van de Persvrijheid 2014 

Middagprogramma: Journalistiek in een wereld zonder privacy gepresenteerd door Clairy 

Polak. 

Welkom door Jan Geert Majoor (voorzitter Comité Dag van de Persvrijheid) 

Presentatie van de Internationale Persvrijheidbarometer Freedom House 2013 en de 

Nederlandse Monitor 2013, door Gerard Schuijt en Leon Willems (Free Press Unlimited). 

Tijdens het middagprogramma is er speciale aandacht voor de persvrijheidssituatie in 

Turkije met Aktas Erdogan. Uitreiking jaarlijkse prijs van het Hans Verploeg Memorial Fund. 

Intermezzo van zangeres/cabaretière Carolien Borgers. Persvrijheidlezing 2014 Why the NSA 

loves Journalists door onderzoeksjournalist John Goetz (Berlijn) gevolgd door discussie. 

 

Avond van de Persvrijheid 2014 

Avondprogramma: Uploads from a burning street van Free Press Unlimited gepresenteerd 

door Frénk van der Linden. 

Arnold van Bruggen (The Sochi Project) deelt zijn uploads vanuit Transnistrië, 

Jeroen Akkermans (RTL4) over zijn ervaringen met burgerjournalistiek, 

Kateryna Myasnikova (Independent Association of Broadcasters, UKR) over het belang van 

lokaal nieuws in Oekraïne. 

StoryMaker is een smartphone app waarmee (burger)journalisten en 

mensenrechtenverdedigers hun verhalen veiliger en beter kunnen maken en verspreiden. 

Mensenrechtenactivist Mohammed al-Maskati (Bahrain Youth Society for Human Rights) 

geeft een demonstratie van de StoryMaker app. Actievoeren anno 2014, Amnesty 

International geeft een kijkje in de keuken.  

 

Organisatie: NVJ, Free Press Unlimited i.s.m. de Rode Hoed 

Hier kunt u de toespraak van Jeroen Akkermans terugkijken.2 

Aantal bezoekers: 110 

 

 

 

                                                           
2
 https://www.youtube.com/watch?v=NUPICI6uQ1c  

https://www.youtube.com/watch?v=NUPICI6uQ1c
https://www.youtube.com/watch?v=NUPICI6uQ1c
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De bouwstenen van de schepping - Hoorcollege door prof. dr. Gerard ’t 

Hooft 

>woensdag 7 mei 2014, aanvang 20.00 uur 

Prof.dr. Gerard 't Hooft, hoogleraar theoretische natuurkunde en Nobelprijswinnaar, sprak 

een hoorcollege uit over de wereld van het Kleine. 

Waar bestaat het heelal uit? In de afgelopen vijftig jaar worden er steeds meer vorderingen 

gemaakt in deze zoektocht. Na verschijning van de herziene editie van zijn standaardwerk 

De bouwstenen van de schepping voerde Gerard ’t Hooft de bezoeker mee op zijn 

ontdekkingsreizen door de wereld van het Kleine. Hij vertelde hoe verschillende 

puzzelstukjes een voor een op hun plaats kwamen te liggen, tot de laatste schakel: het 

Higgsdeeltje, dat een jaar geleden werd bevestigd. 

Prof. dr. Gerard ’t Hooft is hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Universiteit Utrecht. 

In 1986 ontving hij de Lorentzmedaille van de KNAW voor zijn essentiële bijdragen aan de 

theorie van deeltjes en velden. Met Martinus Veltman ontving hij in 1999 de Nobelprijs voor 

natuurkunde. 

Organisatie: Prometheus i.s.m. Rode Hoed 

Aantal bezoekers: 50 
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Abel Herzberglezing door Eberhard van der Laan 

>zondag 21 september 2014, aanvang 16.00 uur 

Eberhard van der Laan sprak de 25ste Abel Herzberglezing uit. Voorafgaand aan de lezing 

werd de documentaire Abel Herzberg uit 1998 van Renée Sanders vertoond.  

 

De Tweede Wereldoorlog heeft in Amsterdam diepe sporen achtergelaten. Stad van verzet; 

de enige plaats in Europa waar gestaakt werd tegen de bezetters. En ook stad waar 

gruwelijke massadeportatie plaatsvond. De blijvende spanning tussen die twee uitersten 

maakt dat de oorlog maar geen geschiedenis wil worden. Schuld, schaamte, wraak, 

bescherming en vergeving blijven begrippen met een extra gewicht, het gewicht van de 

Amsterdamse oorlogsjaren. 

 

Met die sporen wordt een Amsterdamse burgemeester geconfronteerd vanaf de eerste dag 

van zijn aantreden. In de omgang met de Joodse gemeenschap: bemiddelingen bij het Joods 

Marokkaans netwerk, tegoeden bij de gemeentegiro en onterechte erfpachtboetes. 

Organisatie: Trouw i.s.m. Rode Hoed 

Hier kunt u de lezing teruglezen en hier kunt u de lezing terugkijken.3  

Aantal bezoekers: 380 

Weijers & Van Saarloos - De Misdaad en Straf-editie 

>woensdag 1 oktober 2014, aanvang 20.00 uur 

Niña Weijers en Simone van Saarloos spraken met Corine de Ruiter, Ellie Lust en Annieke 

Kranenberg over misdaad en straf. Van straatcriminelen tot terroristen: hoe gaan ze te werk, 

en wat zijn hun drijfveren? Hoe wordt het beeld van de crimineel (m/v) door de media 

gevormd, wat is de praktijk van de politie, en hoe verschilt die van de wetenschap en de 

journalistiek? 

Er werd één man toegestaan op het podium, de zogenaamde ‘excuusman’ 

filmwetenschapper Dan Hassler-Forest. Hij werpt een kritische blik op de tv-serie Orange is 

the New Black, waarin een Amerikaanse vrouwengevangenis geportretteerd wordt. 

Organisatie: Weijers & Van Saarloos i.s.m. Rode Hoed 

Aantal bezoekers: 90 

 

 

 

 

                                                           
3
 http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3751939/2014/09/21/Sporen-van-de-Tweede-

Wereldoorlog-in-Amsterdam.dhtml en https://www.youtube.com/watch?v=yljohCPU_7A  

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3751939/2014/09/21/Sporen-van-de-Tweede-Wereldoorlog-in-Amsterdam.dhtml
https://www.youtube.com/watch?v=yljohCPU_7A
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3751939/2014/09/21/Sporen-van-de-Tweede-Wereldoorlog-in-Amsterdam.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3751939/2014/09/21/Sporen-van-de-Tweede-Wereldoorlog-in-Amsterdam.dhtml
https://www.youtube.com/watch?v=yljohCPU_7A
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2 minuten festival 

>zaterdag 4 oktober 2014, aanvang 20.00 uur 

Voor het derde achtereenvolgende seizoen vond het 2 Minuten Festival plaats in de Rode 

Hoed. Een literaire avond in het hele gebouw met meer dan 100 zeer korte optredens van 

schrijvers, dichters, muzikanten, filmmakers, beeldmakers en fotografen. En als vanouds 

werd er na afloop gedanst. Met onder anderen Gabriël Kousbroek, Tommy Wieringa, A.L. 

Snijders, De Mus, Jente Posthuma, Nico Dijkshoorn, Jos Veldhuizen, Schrijversvakschool 

Amsterdam, AFdH Uitgevers, Daniël Schut en Hans Eijkelboom. 

Organisatie: Torpedomagazine.nl i.s.m. Rode Hoed 

Aantal bezoekers: 230 
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Een strafblad heb je zo! - Een debat tussen Amsterdamse rechters, 

officieren van justitie en advocaten  

>donderdag 6 november 2014, aanvang 20.00 uur 

Professionals die de praktijk van alledag kennen gingen met elkaar in discussie over ZSM, de 

Zo Snel Mogelijke en zo samenlevingsgerichte mogelijke procedure in het strafrecht. Wat zijn 

de schaduwkanten? Gaat de snelheid niet ten koste van rechtswaarborgen? Officieren 

advocaten en rechters die zelf dag in dag uit met de praktijk van het strafrecht bezig zijn, 

discussiëren in het openbaar. Een debat met onder anderen Bart Nooitgedagt, Chris van Dam 

en Joyce Hes onder leiding van Clairy Polak. 

Organisatie: Stichting Bescherming Burgerrechten i.s.m. Rode Hoed 

Aantal bezoekers: 180 

 

Jongensbrein & meisjesbrein - Over kénnen, kúnnen en dóen 

>dinsdag 2 december 2014, aanvang 20.00 uur  

Hoogleraar Jelle Jolles bespreekt de neuropsychologische ontplooiing van jongens en 

meisjes. Zijn jongens nou écht beter dan meisjes in wiskunde? En waarom doen ze het zo 

slecht op school? Is er zoiets als een jongensbrein en een meisjesbrein of zijn verschillen 

tussen de seksen vooral sociaal bepaald? 

Organisatie: Vrije Universiteit i.s.m. Rode Hoed 

Aantal bezoekers: 120 
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Samenwerking met de Volkskrant 

Als de vreemdeling een gezicht krijgt...  

>zondag 9 februari 2014, aanvang 16.00 uur  

Onder leiding van Laura de Jong en Remco Meijers gingen staatssecretaris Fred Teeven, 

Eduard Nazarski van Amnesty International en voormalig vluchtelin Sander Terphuis in debat 

over asiel en migratie. Op deze middag werd ook ingegaan op het boek Pristina, de tweede 

roman van Volkskrant-journalist Toine Heijmans. Hij sprak een column uit. 

Aantal bezoekers: 340 

 

Dit is de schrijver 

>zondag 2 maart 2014, aanvang 20.30 uur 

Aan de vooravond van de Boekenweek ging Volkskrant-criticus Arjan Peters in gesprek met 

schrijver Tommy Wieringa, die met zijn laatste roman Dit zijn de namen de Libris 

Literatuurprijs 2013 won. Dit jaar is Wieringa auteur van het boekenweekgeschenk, getiteld 

Een mooie jonge vrouw. Suzanne Holtzer, hoofdredacteur van uitgeverij De Bezige Bij sprak 

een column uit en er was een muzikale bijdrage van Lucky Fonz III. 

Aantal bezoekers: 110 

 

Bart De Wever komt 

>zondag 13 april 2014, aanvang 16.00 uur 

Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen, partijleider van de Nieuw-Vlaamse Alliantie en 

favoriet mikpunt van links Vlaanderen, was te gast bij de Volkskrant op zondag van 13 april. 

Te gasten waren verder Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële 

markten aan de UVA, lid van de SER en de WRR en voorzitter van de Bankraad van de 

Nederlandsche Bank, Barbara Baarsma, algemeen directeur van SEO Economisch Onderzoek, 

kroonlid van de SER en hoogleraar Marktwerking en Mededingingseconomie aan de UVA, 

Derk-Jan Eppink, lid van het Europees parlement en publicist. En een slotcolumn werd 

uitgesproken door Frits Bolkestein, voormalig leider van de VVD, minister en 

Eurocommissaris. Gespreksleiding: Remco Meijer en Martin Sommer. 

Aantal bezoekers: 150 

Hier kunt u het debat terugkijken.4 

 

 

                                                           
4
 https://www.youtube.com/watch?v=7xup5LvvRHQ 

https://www.youtube.com/watch?v=7xup5LvvRHQ
https://www.youtube.com/watch?v=7xup5LvvRHQ
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Diederik Samsom: linksom of rechtsom? 

>zondag 11 mei 2014, aanvang 16.00 uur, café open 15.00 uur 

Op 11 mei was PvdA-leider Diederik Samsom te gast bij de Volkskrant op zondag. Hij sprak 

over de toestand in de PvdA, in Europa en in het leefmilieu. Met PvdA-lijsttrekker voor de 

Europese verkiezingen Paul Tang. Daarna een debat tussen Samsom en Jaffe Vink, schrijver 

van het boek Wie is er bang voor de vooruitgang. Gespreksleiding door Martin Sommer en 

Remco Meijer. 

Aantal bezoekers: 120 

Het jaar van de rekening 

>zondag 14 september 2014, aanvang 16.00 uur 

Aan de vooravond van Prinsjesdag een debat met vier vooraanstaande fractievoorzitters: 

Loek Hermans (VVD), Marleen Barth (PvdA), Elco Brinkman (CDA) en Roger van Boxtel (D66). 

Er was een muzikaal intermezzo van Paul Pleijsier en Marcel Verreck. Gespreksleiding: 

Remco Meijer en Martin Sommer. 

Aantal bezoekers: 100 

Hier kunt u het debat terugkijken.5 

 

Roemer en de tweedeling 

>zondag 23 november 2014, aanvang 16.00 uur 

SP-leider Emile Roemer sprak over actuele politiek, verkiezingen en de invloed van Piketty. 

Hij debatteerde met oud-staatssecretaris Financiën Willem Vermeend over arm en rijk in 

Nederland. Met een presentatie over (on)gelijkheid door Kees Kraaijeveld (De 

Argumentenfabriek, columnist Vrij Nederland). Martin Sommer sprak een politieke column 

uit. Gespreksleiding: Laura de Jong en Remco Meijer. 

Aantal bezoekers: 230 

Hier kunt u het debat terugkijken.6 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 https://www.youtube.com/watch?v=vwKneGrn_Po 

6
 https://www.youtube.com/watch?v=vwKneGrn_Po  

https://www.youtube.com/watch?v=5deG5ZZSW0U
https://www.youtube.com/watch?v=vwKneGrn_Po
https://www.youtube.com/watch?v=vwKneGrn_Po
https://www.youtube.com/watch?v=vwKneGrn_Po
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Lilianne Ploumen: handel én hulp 

>zondag 14 december 2014, aanvang 16.00 uur 

In de laatste Volkskrant op zondag van het jaar was minister voor Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen de hoofdgast. Met Bram van Ojik, 

fractievoorzitter GroenLinks, Marc de Klerk, van hulporganisatie Spark en Peter 

d’Angremond, directeur Stichting Max Havelaar en columns van Natalie Righton en Peter de 

Waard. Onder leiding van Laura de Jong en Remco Meijer. 

Aantal bezoekers: 180 

Hier kunt u het debat terugkijken. 7 

 

  

                                                           
7
 https://www.youtube.com/watch?v=5M6o__895m8 

https://www.youtube.com/watch?v=5M6o__895m8
https://www.youtube.com/watch?v=5M6o__895m8
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Samenwerking met NCRV 

 

Altijd Wat Debat: jeugdwerkloosheid 

>maandag 20 januari, aanvang 20.00 uur 

Jongeren, politici en arbeidsmarktdeskundigen gingen met elkaar in discussie over 

jeugdwerkloosheid. Hoe nu verder? Komt het nog goed met deze ‘verloren generatie’ of 

boeken de jongeren van nu een enkeltje bijstand? Het NCRV-programma Altijd Wat 

organiseerde haar eerste debat in de Rode Hoed over het thema jong en werkloos. Op 14 

januari 2014 zond het opiniërende actualiteitenprogramma een reportage uit over dit 

onderwerp. Het eerste Altijd Wat-debat werd geleid door verslaggever Wilfred Scholten.  

Te gast waren onder anderen: Ibo Gulsen (raadslid VVD Den Haag), Maarten Struyvenberg 

(raadslid Leefbaar Rotterdam), Jessie Meertens (studeerde dierenwelzijn, werkt nu bij Dow 

Chemicals), Sherilyn (alleenstaande moeder die er alles aan doet om werk te vinden), Sander 

Retz (werkt in de IT), Nadine van der Wal (oprichter Try Before You Get The Job), Robbert 

Coenmans (voorzitter FNV-Jong), Huub Nelis (oprichter Youngworks), Fabian Dekker 

(arbeidssocioloog en schrijver van Bankzitten), Marco de Korte (voorman van Deltametaal, 

initiatief om tekort aan technisch personeel terug te dringen) en Hans de Boer (voormalig 

voorzitter Taskforce Jeugdwerkloosheid). 

Aantal bezoekers: 130 

 

Altijd Wat Debat: Van goed naar excellent onderwijs 

>maandag 22 september 2014, aanvang 20.00 uur 

Hoe belangrijk is het dat de kwaliteit van ons basis- en voortgezet onderwijs beter wordt? En 

hoe doen we dat? Is het vooral noodzakelijk toptalenten te stimuleren of lopen we daarmee 

het risico dat minder presterende leerlingen buiten de boot vallen? Vinden leerlingen zelf dat 

ze genoeg worden uitgedaagd in de klas? Een rol is weggelegd voor docenten. Wordt er 

genoeg geïnvesteerd in het kennisniveau van leraren? En zijn leraren zelf bereid om een stap 

meer te gaan zetten in de klas om het onderwijs naar een hoger niveau te tillen? 

Met staatssecretaris Sander Dekker, fractievoorzitter D66 van Amsterdam Jan Paternotte, 

schrijver en docent Nederlands, Graa Boomsma, hij schreef in De Groene Amsterdammer het 

artikel Excellente leerlingen? Dan eerst excellente docenten, Tim Bartlema docent en actief 

lid van AOb en Lianne de Ree, zij schreef in de Volkskrant het artikel Nederland heeft geen 

zesjescultuur meer en voor kind.org Je kunt ontwikkelingsprocessen in kaart brengen, 

bewaken, stimuleren, maar niet forceren. 

Aantal bezoekers: 210 
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Samenwerking met Elsevier 

 

Elsevier H.J. Schoo-lezing door Frans Timmermans 

>dinsdag 2 september 2014, aanvang 20.00 uur 

Het begin van het politieke jaar werd door Elsevier en de Rode Hoed voor de zesde 

achtereenvolgende keer ingeluid met de H.J. Schoo-lezing. Dit jaar werd de lezing 

uitgesproken door minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans. Op dinsdag 2 

september kwam hij net terug van zijn sollicitatie gesprek in Brussel. In een uitverkochte 

Rode Hoed sprak Timmermans zijn langetermijnvisie uit op het Europese en Nederlandse 

veiligheidsbeleid in het licht van de geopolitieke ontwikkelingen aan de oostgrens van de 

Europese Unie. 

Organisatie: Elsevier i.s.m. Rode Hoed 

Hier kunt u de lezing terugkijken.8 

Aantal bezoekers: 450 

 

 

  

                                                           
8
 https://www.youtube.com/watch?v=Es7C7hiyIXI  

https://www.youtube.com/watch?v=Es7C7hiyIXI
https://www.youtube.com/watch?v=Es7C7hiyIXI
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Twintig over twintig 

Onder leiding van Arie Boomsma ging een panel van twintig twintigers in debat over actuele 

onderwerpen in 2014. Sinds november werd de discussie niet meer aangezwengeld door drie 

stellingen, maar aan de hand van #BAM, het huistheatergezelschap van de Rode Hoed dat 

met schrijvers, acteurs en regisseurs toneel maakt als voer voor discussie. 

 

Nooit tevreden?! 

>maandag 3 februari 2014, aanvang 20.00 uur 

Twee studies, drie nevenfuncties, de avontuurlijkste reizen en de hipste feestjes. Een burn-

out op de koop toe. Zo lang je je maar sneller ontwikkelt en een spannender leven leidt dan 

je generatiegenoten. Wanneer is het genoeg? En is de weg er naar toe niet veel leuker dan 

het hoger gelegen doel? Kortom: wanneer is de twintiger tevreden?  

Met in het panel: Fardau Procee (diplomaat), Marije Martens (student), Peter Joosten 

(Quantified Self), Renske Kroeze (psycholoog), Jeroen van Baar (Prestatie generatie), Rosanne 

Hertzberger (columnist NRC Handelsblad), Yuri Bonnema (Hekwerk), Thijs Bogers 

(historicus), Lotte Rensen (Ambitieuze Meisjes), Tim van der Grift (arts), Willem Bosch 

(schrijver), Lisanne Mathijsen (redacteur), Tjeerd Posthuma (schrijver), Aldert Bergstra 

(Propria Cures), Rob Goossens (Das kapital), Rolinde Hoorntje (Project Dromenland), 

Alaeddine Touhami (Aznavour-fan), Kamal Boulema (aspirant-econoom), Steffy Roos Du 

Maine (Books & Bubbles) en Karima O'Flynn (Project Dromenland). 

Aantal bezoekers: 200 

 

Mag ik je neger noemen? - Culturele en seksuele verschillen 

>dinsdag 27 mei 2014, aanvang 20.00 uur 

Allochtoon, homo, lesbienne, transgender. Gaan twintigers beter/anders om met culturele en 

seksuele verschillen? Leidt de winst van Conchita Wurst tot homoacceptatie? Of is er sprake 

van schijntolerantie? En wat is integratie eigenlijk? 

Met in het panel: Tjeerd Posthuma, Ilias Zian, Joey Koningsbruggen, Souraya Kichouhi, Steffy 

Roos Du Maine, Adjedonnie, Aldert Bergstra, Kiza Magendane, Aouatif Tawfik, Lisanne 

Mathijssen, Zarayda Groenhart, Puja Kumar, Thom van Woerkom, Eki Ukponmwan, Tim 

Hofman, Yernaz Ramautarsing, Marciano de Vlugt, Megan van Veen, Alaeddine Touhami, Rob 

Goossens en Patrick Jimenez.  

Aantal bezoekers: 135 
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Leve de participatiesamenleving!? 

>woensdag 19 november 2014, aanvang 20.00 uur 

Een jaar lang hoorden we niets van de 'participatiesamenleving' die Koning Willem Alexander 

vorig jaar in de Troonrede introduceerde als alternatief voor de verzorgingsstaat. Sinds kort 

zoemt het begrip 'helpende hand' weer door het land en wordt zorgen voor elkaar als HET 

antwoord gezien op vele alledaagse problemen. Waarom is het afgelopen met ikke, ikke, 

ikke en de rest kan stikken en mag oma niks meer kosten en moeten we haar echt zelf gaan 

wassen? 

Arie Boomsma leidt als vanouds de Twintigers avond, maar ditmaal niet met de inzet van 

drie stellingen, maar aan de hand van #BAM, het huistheatergezelschap van de Rode Hoed 

dat met schrijvers, acteurs en regisseurs toneel maakt als voer voor discussie. 

Met in het panel: Aldert Bergstra (student), Rosa d'Adelhart Toorop (voorzitter JOVD), Steffy 

Roos Du Maine (ondernemer), Robbert Coenmans (voorzitter FNV Jong), Marije van Beek 

(journalist Trouw), Rolf de Goeij (Jonge Socialisten), Jan Willem Vonk (IPS-medewerker 

VIP/Mentrum), Rachella Dubbeldam (student/ondernemer), Alaeddine Touhami (AISA-NGO), 

Charissa Mitrasing (stichting kids van Oost), Stefan Bekedam (DWARS), Rob Goossens (Das 

Kapital), Kayleigh van Oorschot (stichting Schoolinfo), Yuki Kempees (schrijver), Eva Leen 

(The Social Firm), Willem Bosch (schrijver), Loes Zuidervaart (PerspectieF), Marije Martens 

(student) en Samir Kabiri (student). 

#BAM: Akim Moiseenkov, Alexander de Bruijn, Darius Timmer, Eva Gouda, Maaike Bergstra, 

Mark Timmer, Nina Spijkers, Simon Weeda, Gerold Guthman, Sven Bijma, Merel Baldé, Martijn 

de Rijk, Camilla Meurer, Simon Heijmans, Hannah Ester, Tjeerd Posthuma en Albert van 

Andel. 

Aantal bezoekers: 120 
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It’s the food, my friend! 

Na het succes van voorgaande jaren, ook in 2014 een nieuwe reeks dialogen over 'De 

toekomst van de landbouw en ons voedsel'. Onder leiding van Felix Rottenberg werden de 

schijnwerpers gezet op belangrijke analisten en vernieuwers van onze voedsel- en 

landbouwcultuur.  

 

Tweedeling in onze voedselcultuur rond gezond eten 

>dinsdag 4 maart 2014, aanvang 20.00 uur 

De belangstelling voor voedsel is niet te stuiten. Kookprogramma’s en andere programma’s 

over voedsel zijn populairder dan ooit. Steeds meer films gaan over voedsel. Het boek De 

voedselzandloper van Kris Verburgh is inmiddels aan de 36ste druk toe, al meer dan 

200.000 boeken zijn verkocht. Waar komt deze belangstelling vandaan? Is ze elitair of de 

voorbode van een andere eetcultuur? In de sociaal kwetsbare stadswijken zien we iets heel 

anders: steeds minder kinderen eten nog groenten en fruit en het verschil in 

levensverwachting tussen verschillende wijken van Amsterdam is al opgelopen tot meer dan 

10 jaar. Een drama tekent zich af. Is deze tweedeling te stoppen? 

De sprekers waren Dick Veerman, foodlog.nl over voedselveiligheid, voedselvertrouwen en 

voedselwantrouwen, Jaap Seidell, hoogleraar gezondheid en voeding aan de Vrije Universiteit 

over onderzoek naar gezondheid en sociale ongelijkheid, hij pleit onder meer voor meer 

schooltuinen en stadslandbouw om de ongelijkheid te verminderen en Erik Does, directeur 

EkoPlaza over biologisch voedsel als onderdeel van een gezonde levensstijl. Hoe kijkt deze 

winkelketen naar de beschikbaarheid van goed en veilig voedsel, ook voor de sociaal 

zwakkere groepen in de samenleving? 

Gespreksleider: Felix Rottenberg 

Hier kunt het debat terugkijken.9 

Aantal bezoekers: 350 

 

           

                                                           
9
 https://www.youtube.com/watch?v=2EJtcE1XihU  

https://www.youtube.com/watch?v=2EJtcE1XihU
https://www.youtube.com/watch?v=2EJtcE1XihU
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Back to basics: de bronnen van ons voedsel (1) 

>woensdag 12 maart 2014, aanvang 20.00 uur 

Een vruchtbare bodem is de basis van elk gezond landbouwbedrijf. In veel gebieden van de 

wereld, plaatselijk ook in Nederland, loopt de bodemvruchtbaarheid terug door erosie en 

daling van het gehalte organische stof. Organische stof is van cruciaal belang voor het 

bodemleven, voor het vasthouden van water en mineralen en voor de weerbaarheid van het 

gewas tegen ziekten en plagen. Dat wordt des te belangrijker nu het klimaat verandert. Er is 

behoefte aan climate-smart agriculture. Zulke landbouw kan klimaatverandering ook ietsje 

afremmen, want organische stof onttrekt CO2 aan de atmosfeer. Ook boven de grond kan de 

landbouw CO2 vastleggen, met name in agroforestry systemen. 

Verbeteren van de bodemvruchtbaarheid kost echter jaren. Wat kan de boer daar zelf aan 

doen en hoe kunnen overheid en bedrijven daar bij helpen? 

De sprekers waren Dr. ir. Bert Janssen, Wageningen UR: Hoe staat het met de 

bodemvruchtbaarheid in Nederland, Europa en de wereld? en Prof. Pablo Tittonell, 

Wageningen UR: Hoe kan de landbouw wereldwijd haar bodemvruchtbaarheid verbeteren en 

zich aanpassen aan het veranderende klimaat? 

Aansluitend een interview met Nico Stutterheim, onderzoeker bij Koppert, marktleider in 

biologische bestrijding en bestuiving. 

Gespreksleider: Felix Rottenberg 

Aantal bezoekers: 250 

 

Back to basics: de bronnen van ons voedsel (2) 

>dinsdag 25 maart 2014, aanvang 20.00 uur 

De bronnen van onze landbouw en voedsel zijn levende ecosystemen en levende 

zadenbanken. Beide bronnen staan onder druk. De enorme productieverhoging van de 

landbouw na de Tweede Wereldoorlog heeft gezorgd voor een ruim aanbod aan goedkoop 

voedsel. Dat is vooral bereikt door een verhoging van de productie, deels ook door 

areaaluitbreiding. Buiten Europa is echter een enorm areaal landbouwgrond gedegradeerd 

door verlies van organische stof, verzilting of andere oorzaken. Hoe groot is dat probleem? 

En is ecosysteemrestauratie mogelijk? 

Wereldwijd zijn de productieverhoging en de ver doorgevoerde specialisatie gepaard gegaan 

met een verlies van biodiversiteit, inclusief de diversiteit van variëteiten van gewassen. Dat is 

een risico voor de veerkracht van het landbouwsysteem tegenover plagen en 

klimaatverandering, terwijl we juist behoefte hebben aan landbouw met meer veerkracht 

tegen klimaatverandering. Dat risico wordt versterkt door wereldwijde machtsconcentratie in 

de zaadsector. 
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Het inzicht groeit dat we naar een nieuwe balans moeten tussen productie op de korte 

termijn en de lange termijn, waarvan onze ecosystemen en genetische rijkdom de basis 

vormen. Hoe beschermen we de bronnen van ons voedsel? We lieten twee experts aan het 

woord. Eén over bescherming en herstel van gedegradeerde ecosystemen en één over 

bescherming en herstel van levende zadenbanken. 

De sprekers waren Willem Ferwerda, directeur Ecosystem Return Foundation & Executive 

Fellow Business & Ecosystems aan de Erasmus Universiteit, over kans voor 

ecosysteemrestauratie, Bela Bartha, van de Zwitserse stichting Pro Species Rara, letterlijk 

‘voor zeldzame soorten’, een succesvol concept voor het koesteren van zaadgoed, gedragen 

door een groot landelijk netwerk van boeren, volkstuinders, sponsoren en winkels en 

aansluitend een interview met Niels Louwaars, directeur Plantum, branchevereniging voor 

bedrijven in de sector plantaardig uitgangsmateriaal. 

Gespreksleider: Felix Rottenberg 

Hier kunt u het debat terugkijken.10 

 

It’s the youth, my friend!  

>woensdag 23 april 2014, aanvang 20.00 uur  

In een dialoog over de toekomst van de landbouw en ons voedsel kan de stem van jonge 

mensen niet ontbreken. Overal in de wereld zijn meer en meer jongeren zich in toenemende 

mate bewust van de rol die zij kunnen spelen in de transitie naar een duurzamere en 

gezondere voedselcultuur. Een belangrijke representant van deze jongeren in Nederland is 

de Youth Food Movement, onderdeel van het internationale Slow Food Youth Network. Sinds 

2009 timmeren zij aan de weg met de YFM Academie, acties en het jaarlijks terugkerende 

Food Film Festival, en werken ze aan een ketenbreed netwerk van veranderingsgezinde 

young professionals in agro en food. 

           

                                                           
10

 https://www.youtube.com/watch?v=mAP-RDix3uM  

https://www.youtube.com/watch?v=mAP-RDix3uM
https://www.youtube.com/watch?v=mAP-RDix3uM
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Op deze avond was de Youth Food Movement aan het woord. Jonge mensen met 

vernieuwende initiatieven in de landbouw en de voedselketen in Nederland laten hun licht 

schijnen over onze voedselcultuur. Is het de jeugd die gaat zorgen voor de verandering naar 

een voedselsysteem dat duurzaam is, met voldoende en betaalbaar voedsel voor iedereen? 

Joris Lohman, directeur YFM en bestuurslid bij Slow Food International, over het bouwen aan 

een internationale beweging van jonge chefs, boeren, wetenschappers, retailers, vissers en 

voedselproducenten en de transitie naar een gezond en volhoudbaar voedselsysteem. 

John Hilhorst, voorzitter NAJK over de rol van jonge boeren in de maatschappij. Slechts 7% 

van de boeren in Europa is onder de 35. Is het voor jonge mensen nog wel interessant om 

boer te worden? 

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken, over de rol van jonge mensen in de 

voedsel- en landbouwsector. 

Een vraaggesprek met drie young professionals die de YFM Academie hebben doorlopen. 

Hoe gebruiken zij de kennis en het interdisciplinaire netwerk van de YFM in hun eigen werk 

en werken zij aan verandering? Met Krispijn van den Dries (biologisch akkerbouwer, 

oprichter voedselcoöperaties) en Selma Seddik (Ahold). 

Gespreksleider: Felix Rottenberg 

Hier kunt u het debat terugkijken.11  

Aantal bezoekers: 230 

 

 

 

 

                                                           
11

 https://www.youtube.com/watch?v=DfVqTjKWCDw  

https://www.youtube.com/watch?v=DfVqTjKWCDw
https://www.youtube.com/watch?v=DfVqTjKWCDw
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Literaturfest  

Na drie seizoenen, 16 afleveringen en 53 gasten stopte Literaturfest op vrijdag 23 mei. Vele 

gasten spraken over een boek dat veel voor hen betekende. De laatste drie edities waren 

allemaal uitverkocht. Tim de Gier (Vrij Nederland, Toine Donk (Das Magazin) en Ernst-Jan 

Pfauth (De Correspondent) presenteerden het populaire literaire programma. Literaturfest 

werd mede mogelijk gemaakt door Het Nederlands Letterenfonds en de Dr.Hofstee Stichting. 

Literaturfest XIV  

>vrijdag 24 januari 2014, aanvang 20.00 uur 

Te gast waren: muzikant Erik de Jong a.k.a. Spinvis over De necrofiel van Gabrielle Wittkop, 

schrijver Herman Koch over F van Daniel Kehlmann en schrijfster Heleen van Royen over De 

kaart en het gebied van Michel Houellebecq. 

NRC.Next-columnist Bas Heijne is er ook en Charlotte Mutsaers die met indrukwekkende 

precisie het eerste exemplaar van De autonauten van de kosmosnelweg in ontvangst neemt.  

Organisatie: Literaturfest i.s.m. de Rode Hoed  

Aantal bezoekers: 450 

Literaturfest XV  

>vrijdag 28 maart 2014, aanvang 20.00 uur 

Te gast waren: cabartier en publicist Micha Wertheim, de Israëlische korte-verhalenschrijver 

Etgar Keret en dichteres Ellen Deckwitz. Ook Bas Heijne was weer van de partij. 

 Aantal bezoekers: 450 

 

Literaturfest XVI - De Grote Finale 

>vrijdag 23 mei 2014, aanvang 20.00 uur 

In de Grote Finale alleen maar mystery guests die al eerder in Literaturfest te gast waren. Van 

welke internationale schrijvers moeten we de komende tien jaar alles lezen?  

Aantal bezoekers: 450 
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De Grote Transitie 

In 2014 een vervolg op de reeks De Grote Transitie, georganiseerd door Platform DSE in 

samenwerking met de Rode Hoed. Twee belangrijke economische motieven werden 

geanalyseerd. Hoe werken ze en hoe kan het anders? Onder leiding van Frank Du Mosch.  

 

 Werk 

>dinsdag 21 januari 2014, aanvang 20.00 uur 

Later met pensioen en terug naar een veertigurige werkweek zijn bijna algemeen aanvaarde 

recepten om de crisis te lijf te gaan. Over de voordelen van het tegenovergestelde heeft bijna 

niemand het, terwijl deze groter zijn dan de nadelen: betere arbeidsverdeling, meer 

deeltijdbanen, meer balans tussen werk en privé en minder ziekteverzuim. Ton Heerts (FNV-

voorzitter), Rutger Bregman (De Correspondent) en Paul de Beer (hoogleraar 

arbeidsvraagstukken) spraken over minder, maar beter werken.  

Hier kunt u het debat terugkijken.12 

Aantal bezoekers: 150 

 

Duurzame business modellen - Op zoek naar een nieuwe economie 

>dinsdag 18 februari 2014, aanvang 20.00 uur 

Winstmaximalisatie alleen is onvoldoende om uit de financiele, ecologische en sociale crisis 

te komen. Om duurzaamheid te realiseren zijn andere business modellen nodig. Jan Jonker 

(Radboud Universiteit) sprak over hoe deze modellen eruit zien en wat we kunnen leren van 

best practices. John Huige (Platform DSE) legde uit hoe mechanism design en fiscaal beleid 

kunnen helpen bij het realiseren van duurzame business modellen. Beide sprekers gingen in 

debat met MVO-managers van multinationals over de volgende stappen in de zoektocht naar 

duurzaamheid en de belangrijkste obstakels. Ook met Bart Lubbers (initiatiefnemer Fastnet) 

en Geanne van Arkel (Interface).  

Aantal bezoekers: 180 

  

                                                           
12

 https://www.youtube.com/watch?v=1QI6EBhFTfU  

https://www.youtube.com/watch?v=1QI6EBhFTfU
https://www.youtube.com/watch?v=1QI6EBhFTfU
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Café Classique 

Voor het tweede achtereenvolgende jaar organiseerden Stichting Muziek Buiten de 

Concertzaal in samenwerking met de Rode Hoed, Café Classique. De bar blijft open, hoesten 

mag en altijd 1ste rang. De mooiste klassieke werken gespeeld door de grootste talenten. 

Buiten de concertzaal – in de Rode Hoed – biedt Café Classique voor de beginnende én 

geoefende luisteraar een uitdagend repertoire. Iedere editie een andere cross-over. 

Voorafgaand aan het concert wordt er gezellig gegeten op het tweede balkon van de Rode 

Hoed.  

Valentijn 

>vrijdag 13 februari 2014, aanvang 20.00 uur 

Café Classique speelde op donderdag 13 februari met vlinders in de buik. Een selectie 

romantische aria's en chansons en werken van Dohnányi, Brahms en Fauré passeren de 

revue. Ook droeg Arie Boomsma met zijn zwoelste stem voor uit zijn bloemlezing met 

liefdespoëzie getiteld ‘Waarom ben jij niet bij mij?’.  

Met medewerking van Arie Boomsma, zang van Morschi Franz, Sjoukje Hoogma, pianist 

Jean-Claude Vanden Eynden, klarinettist Timo Tromp, hoorn door Peter Hoeben, violist 

Myrthe Helder, altviolist Hannah Strijbos en cellist Leonard Besseling. 

Aantal bezoekers: 190 

 

Van Bach tot Bernstein 

>donderdag 24 april 2014, aanvang 20.00 uur  

Op deze avond vormde het nieuwe boek over klassieke muziek, getiteld Van Bach tot 

Bernstein met Boomsma en Baudet’, de leidraad voor een reis door de muziekgeschiedenis. 

Aan de hand van verhalen en anekdotes gaven presentatoren Arie Boomsma en Thierry 

Baudet aan deze reis gestalte. 

Met medewerking van zangeres Judith van Wanroij, pianist Nicolas van Poucke, violisten 

Myrthe Helder en Marlene Hemmer, altviolisten Emlyn Stam en Joël Waterman, cellist Leonard 

Besseling en contrabassist Matthew Midgley. 

Aantal bezoekers: 300 
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Literair 

>donderdag 6 juni 2014, aanvang 20.00 uur 

Een intieme Café Classique waarin gezocht werd naar verbanden tussen literatuur en 

kamermuziek. De Vlaamse auteur Gaea Schoeters liet zich in haar nieuwste roman De kunst 

van het vallen inspireren door verschillende kamermuziek. Schoeters draagt voor, de 

muzikanten spelen. Jonge schrijver Persis Bekkering baseert haar verhaal, dat speciaal voor 

deze avond geschreven wordt, op Crisantemi, het strijkkwartet van Puccini. 

Met medewerking van pianist Caspar Vos, klarinettist Hein Wiedijk, fagotist Bram van 

Sambeek, hoornist Rob van de Laar, violisten Myrthe Helder en Marlene Hemmer , altviolist 

Emlyn Stam en cellist Leonard Besseling. 

Aantal bezoekers: 95 

 

Filmmuziek 

>dinsdag 21 oktober 2014, aanvang 20.00 uur 

Een intieme avond waar op speelse wijze werd onderzocht wat voor invloed filmmuziek heeft 

op bewegend beeld. Er werden beelden uit filmklassiekers getoond van onder meer 

Hitchcock, Chaplin en Spielberg, door de musici begeleid met live muziek. 

Met composities van o.a. John Williams, Nino Rota, Erich Korngold, Bernard Herrmann en 

Franz Schubert. Muziek uit films als Psycho, The Godfather, Chaplin's Limelight en 

Schindler's List. 

Met medewerking van pianist Lestari Scholtes, Vasile Nedea op cymbaal en accordeon, 

trompetist Frank Braafhart, violisten Myrthe Helder en Sjaan Oomen, altviolist Emlyn Stam, 

cellisten Leonard Besseling en Ella van Poucke. De wereldberoemde cellist Gary Hoffman 

speelde ook mee.  

 

De trailer voor het programma werd gemaakt door Gijs Besseling. Deze kunt u hier 

terugkijken.13 De muzikale arrangementen werden gemaakt door Marlijn Helder.  

Aantal bezoekers: 180 

 

 

 

  

                                                           
13

 https://www.youtube.com/watch?v=maeQfQ0gpes&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=maeQfQ0gpes&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=maeQfQ0gpes&feature=youtu.be
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Oorlog & Poëzie 

>zondag 7 december 2014, aanvang 20.00 uur 

Op deze avond vormden muziek en poëzie ten tijde van de Eerste Wereldoorlog de leidraad 

voor een muzikale reis. Er worden gedichten voorgedragen en afgewisseld met delen uit 

composities van tijdgenoten.  

 

Met medewerking van Ewoud Kieft en Mirjam van Hengel die de gedichten voordroegen. De 

musici die speelden op deze avond waren violisten Myrthe Helder en Sjaan Oomen, altviolist 

Emlyn Stan, klarinettist Timo Tromp, pianisten Thomas Beijer en Frank van de Laar en cellist 

Leonard Besseling. De avond werd afgesloten door een voordracht van cabaretier Diederik 

van Vleuten over Wittgenstein die zijn rechterarm verloor in de Eerste Wereldoorlog. Pianist 

Thomas Beijer speelde de openingscadens uit het linkerhandconcert van Ravel.  

Organisatie: Stichting Muziek buiten de Concertzaal, Jonge Historici i.s.m. Rode Hoed 

Aantal bezoekers: 150 
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Filosofie in de Rode Hoed 

In samenwerking met Filosofie Magazine organiseert de Rode Hoed elke twee maanden een 

filosofische avond over actuele onderwerpen.  

 

100% vrouw 

>maandag 3 maart 2014, aanvang 20.00 uur 

Zij denkt, dus zij bestaat. Waar blijft de stem van vrouwen in de wetenschap? Waarom blijft 

het aantal vrouwen in de wetenschap zo ver achter? Zijn er structurele belemmeringen of is 

het een kwestie van tijd tot vrouwen evenredig vertegenwoordigd zijn? Of zit het probleem 

nog veel dieper en hebben vrouwen nu eenmaal minder belangstelling voor abstracte 

vakken? De neurowetenschappelijke verklaring voor de man/vrouw verschillen wint terrein, 

maar klopt die eigenlijk wel? En wat betekent dat voor de strijd van man/vrouw vooroordelen 

en voor de positie van vrouwen? 

De avond ging over moderne vooroordelen, brein-denken, over de rol van biologie in het 

maatschappelijke debat en beeldfragmenten van Simone de Beauvoir en Hannah Arendt. Met 

medewerking van drie generaties filosofen: Simone van Saarloos, Maureen Sie en Ilse Bulhof.  

Gespreksleiding: Daan Roovers 

Aantal bezoekers: 80  
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De G8 in de filosofie 

>dinsdag 8 april 2014, aanvang 20.00 uur 

Een avond over de filosofische canon voor de 21ste eeuw. Wie moet er plaatsnemen in deze 

canon? Wie zijn de grote namen in de filosofie vandaag de dag? Onder leiding van Maarten 

Doorman. De aanleiding van deze avond was tweeledig. 

Ten eerste kwamen acht van de belangrijkste filosofen ter wereld in het kader van de G8 van 

de Filosofie naar Nederland op 18 april. Dat doet de vraag rijzen: wie zijn de grote namen in 

de filosofie vandaag de dag? Waarom komen ze boven drijven, en worden ze over 50 jaar 

nog gelezen? 

Ten tweede verscheen een geheel herziene en aangevulde druk van Filosofen van deze tijd 

van Maarten Doorman en Heleen Pott.. Daarin staan kleine monografieën van een dertigtal 

hedendaagse filosofen die de afgelopen halve eeuw de agenda hebben bepaald. 

Het is na decennia postmodernisme misschien niet meer vanzelfsprekend om van een canon 

te spreken, aan de andere kant is die onmisbaar voor het onderwijs en voor een 

gemeenschap die zich kritisch wil verhouden tot haar intellectuele verleden. Een van de 

vragen is nu, of het niet ook tijd wordt filosofen uit zo’n canon te verwijderen als hun 

betekenis afneemt en wie dat dan zouden moeten zijn. En hoe zou zo’n canon eruit moeten 

zien? 

Een zestal sprekers gaf een korte inleiding van 7 minuten over ‘hun denker’ en waarom hij of 

zij een plaats in de canon moet hebben. Aansluitend werd er door de sprekers onder leiding 

van Maarten Doorman gediscussieerd over de mogelijkheid en de beperkingen van een 

filosofische canon. 

Met: Annemie Halsema over Judith Butler, Heleen Pott over Peter Sloterdijk, Tsjalling 

Swierstra over Bruno Latour, Gijs van Oenen over Slavoj Zizek, Monica Meijsing over Daniel 

Dennett en Marli Huijer over Zygmunt Bauman   

Aantal bezoekers: 50 
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Nieuw conservatisme 

>maandag 26 mei 2014, aanvang 20.00 uur 

Wat betekent conservatisme vandaag de dag? Is de scheiding tussen progressief en 

conservatief een scheiding tussen verschillende mensen, of een scheiding die dwars door 

ieder mens loopt? 

Jongeren kiezen weer in groten getale voor het huwelijk, de seksuele moraal wordt strikter, 

kinderen moeten meer respect krijgen voor autoriteit en regelmatig klinkt de roep om een 

sterke leider. Werd een aantal jaren geleden elk conservatief geluid gemakkelijk terzijde 

geschoven, tegenwoordig lijkt het conservatisme een nieuwe, positieve invulling te krijgen, 

zeker onder jongeren. 

Deze avond werden drie terreinen onderzocht: de terugkeer van autoriteit, regels, normen & 

waarden en conservatieve verlangens: in het gezin, in de politiek, en in de cultuur. 

Met medewerking van psychologe en School of Life-docent Nienke Wijnants, rechtsfilosoof 

Thierry Baudet, publicist Herman Vuijsje en er was muziek van Spinvis. 

Gespreksleiding: Daan Roovers 

Aantal bezoekers: 35 
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100 jaar oorlog – Van loopgraven naar labiele vrede? 

>woensdag 8 oktober 2014, aanvang 20.00 uur 

100 jaar na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog lijkt oorlog verder weg én dichterbij 

dan ooit. Verdreven van het Europese continent en op afstand gehouden door onbemande 

drones, lijken de oorlogen van dit moment ver van ons bed. 

 

Tegelijkertijd zijn in de afgelopen eeuw de grenzen tussen soldaten, strijders, separatisten, 

opstandelingen en burgers eeuw alleen maar diffuser geworden. En de link tussen economie, 

politieke belangen en gewapende conflicten wordt alleen maar inniger. 

 

Wat heeft 100 jaar oorlog opgeleverd voor ons denken? Leren we iets van de geschiedenis 

van conflicten? Wat is onze betrokkenheid en onze verantwoordelijkheid ten aanzien van 

oorlog vandaag de dag? 

 

Een avond met medewerking van Ko Colijn (directeur van Instituut Clingendael, bijzonder 

hoogleraar Universiteit Leiden, Vrij Nederland, Erasmus Universiteit), Désirée Verweij 

(hoogleraar Militaire Ethiek) en Ivana Ivkovic (politiek filosofe). Onder leiding van Daan 

Roovers, hoofdredacteur Filosofie Magazine. 

 

Maurice Ravel was tijdens de Eerste Wereldoorlog vrachtwagenchauffeur in het leger, maar 

hij componeerde ook zijn tweede vioolsonate, waaruit live twee delen werden gespeeld door 

Myrthe Helder (viool) en Caspar Vos (piano). 

Aantal bezoekers: 80 
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Alles wat je altijd over Kant had willen weten, maar nooit ergens las 

>dinsdag 25 november 2014, aanvang 20.00 uur 

Weinig denkers zijn zo invloedrijk geweest als Immanuel Kant. Met zijn beroemde oproep 

‘Durf te denken’ gaf hij wetenschap, moraal en politiek een radicaal nieuwe wending. Deze 

avond in het teken van Kant belicht de hoofdlijnen van zijn filosofie, maar ook de onbekende 

kanten van een van de grootste denkers allertijden. 

De bevlogen docent Thomas Nys van de Universiteit van Amsterdam vertelt in een kort 

college alles wat u over Kant moet weten. Maar wist u ook dat Kant een uitstekend biljarter 

was, een goede opvoeder en een zeer invloedrijk in de dierenbeweging? En we luisteren naar 

Kant’s favoriete klavecimbelmuziek. 

Met medewerking van Thomas Nys, Pieter Hoexum (filosoof), Erno Eskens (filosoof en 

politicoloog) en Daan Roovers (hoofdredacteur Filosofie Magazine). 

Immanuel Kant werd in 2014 gekozen als ‘dode’ denker aan wie de Spinozalens wordt 

toegekend – in het kader van het thema ‘Goed & Kwaad in de 21e eeuw. De betekenis van 

politieke idealen. Om die reden wordt hij dit najaar geëerd met een lesbrief voor alle 

scholieren in het voortgezet en hoger onderwijs. In november verschijnt bij uitgeverij Boom 

Pragmatische Antropologie, het laatste grote werk van Immanuel Kant. 

Gespreksleiding: Daan Roovers 

Aantal bezoekers: 150 
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Hoorcollege reeks Oosterse filosofie seizoen 

2013/2014 

Op zes avonden in 2014 namen filosofen en deskundigen u mee naar verschillende 

filosofische en spirituele tradities in India, China, Japan en Tibet: hindoeïsme, boeddhisme, 

confucianisme en taoïsme, waarbij het ‘denken vanuit het hart’ een grote rol speelt. 

 

China: Taoïsme met dr. René Ransdorp 

>maandag 13 januari 2014, aanvang 20.00 uur 

Dr. René Ransdorp sprak over het taoïsme. Een van de redenen waarom de taoïstische 

filosofie ook door een westerling inderdaad als filosofie en niet als een esoterische leer 

beschouwd kan worden, is dat de grote filosofische vragen die Immanuel Kant formuleerde, 

daarin gemakkelijk terug te vinden zijn: 

1) Wat kan ik weten? 2) Wat moet ik doen? 3) Wat mag ik hopen? 4) Wat is de mens? 

Het taoïstisch equivalent van dit viertal vragen werd in de lezing toegelicht aan de hand van 

de geschriften van de grondleggers van de taoïstische filosofie, Lao Zi en Zhuang Zi. Dat hun 

antwoorden op deze vragen sterk afwijken van de ons bekende, kan verwondering wekken. 

Maar was volgens Plato niet juist de verwondering de passie van de filosofie? 

 

Dr. René Ransdorp is kenner van het klassieke taoïsme. Hij doceerde wijsbegeerte aan het 

hoger onderwijs in Amsterdam en verzorgt cursussen Chinese filosofie aan diverse 

instellingen. Hij promoveerde in Leuven op de taoïstische filosoof Zhuang Zi; in 2007 

verscheen bij Damon zijn boek ‘Zwervend met Zhuang Zi - wegwijs in de taoïstische 

filosofie’. 

Aantal bezoekers: 223 

 

China/Japan: (zen) boeddhisme met dr. Jan Bor 

>maandag 17 februari 2014, aanvang 20.00 uur 

Het hoorcollege van dr. Jan Bor over zen was geen lezing in de gebruikelijke zin van het 

woord. Hij ging in op zijn persoonlijke zoektocht die hem richting Japan dreef om er aan zen 

te doen. Op en neer reizend oefende hij een kleine tien jaar in Londen. 

De zoektocht heeft hem geleerd dat het uiteindelijk om het persoonlijke gaat. In zen-taal: 

alvorens te denken over goed en kwaad, wat is jouw oorspronkelijke gelaat? Wie ben jij in 

oorspronkelijke zin? Volgens dr. Jan Bor kan er niet gezegd worden: zodra je denkt, verstrik 

je jezelf in tegenstellingen. Wél kan je er omheen denken, in een hoogst persoonlijke zin. Hij 

neemt daarbij afscheid van de zen zoals deze feitelijk reilt en zeilt: een rituele zen, waarin 

de leerling afhankelijk van de meester is en de meester van de leerling. 
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Dr. Jan Bor adviseert dan ook: je zo snel mogelijk van die afhankelijkheid bevrijden! Dr. Jan 

Bor (1946) is filosoof en publicist. Hij studeerde sociale wetenschappen en filosofie in 

Amsterdam (UvA) en promoveerde in Leiden (UL) op een studie over Henri Bergson. 

Hij bedacht, initieerde en redigeerde een aantal Nederlandstalige boeken op het gebied van 

filosofie, waaronder 25 eeuwen westerse filosofie, 25 eeuwen oosterse filosofie en de 

bestseller De verbeelding van het denken: geïllustreerde geschiedenis van de westerse en 

oosterse filosofie. 

Hij beoefende vele jaren zen in Japan en Engeland. Met Alexander Oey maakte hij een aantal 

films voor de Boeddhistische Omroep. 

Aantal bezoekers: 220 

 

Modern boeddhisme met prof.dr. André van der Braak 

>maandag 10 maart 2014, aanvang 20.00 uur 

Prof. dr. André van der Braak behandelde verschillende opvattingen over modern 

boeddhisme en gaat in op de vraag: wat heeft het modern boeddhisme ons te bieden? 

Volgens velen is tegenwoordig, dankzij de ontmoeting van het Aziatische boeddhisme met 

het westerse denken, naast de drie traditionele boeddhistische voertuigen (theravada, 

mahayana en vajrayana), een modern boeddhisme voertuig aan het ontstaan dat ook wel 

wordt aangeduid als navayana: het nieuwe voertuig. Voor denkers als Thich Nhat Hanh en 

Bernie Glassman kenmerkt dit moderne boeddhistische voertuig zich vooral door 

maatschappelijke betrokkenheid (socially engaged buddhism). Anderen, zoals Stephen 

Batchelor, bepleiten een westers boeddhisme zonder de doctrines van karma en 

wedergeboorte. In het moderne China wordt het nieuwe boeddhisme vooral als een 

humanistisch boeddhisme gezien. 

Aantal bezoekers: 210 

 

Tibetaans boeddhisme met dr. Han de Wit 

>maandag 14 april 2014, aanvang 20.00 uur 

Voor steeds meer westerlingen is het boeddhisme een levensvisie en een spirituele vorm van 

engagement die in belangrijke mate bepalen hoe zij in het actieve leven staan. Dat komt 

wellicht omdat de boeddhistische visie ingaat op vragen die juist in onze cultuur en in onze 

tijd opnieuw aan de orde zijn. Vragen over goed en kwaad, over levenswijsheid en 

verblinding, over levensvreugde en lijden, zoals deze zich aan ons opdringen in ons 

concrete, dagelijkse bestaan. De Boeddha was geen god, maar een mens zoals wij, die 

antwoorden zocht en vond op juist deze existentiële thema’s van ons bestaan. 
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Dr. Han F. de Wit is een internationaal bekende boeddhistische leraar (Acharya) en 

verbonden aan Shambhala International, een wereldwijde organisatie van boeddhistische 

centra, gesticht door de vermaarde Tibetaanse dharmaleraar Chögyam Trungpa en thans 

onder leiding van Sakyong Mipham Rinpoche. Dr. De Wit is een geliefd spreker en 

veelgelezen schrijver over spiritualiteit in het algemeen en boeddhistische spiritualiteit in het 

bijzonder. Hij is auteur van onder meer De Verborgen Bloei: Over de psychologische 

achtergronden van spiritualiteit (Ten Have, 13e druk) en De Lotus en de Roos: Boeddhisme in 

dialoog met psychologie, godsdienst en ethiek (Ten Have, 5e druk), Het open veld van de 

ervaring. De Boeddha over inzicht, compassie en levensgeluk. (Ten Have, 2009, 2e druk). 

Zijn meest recente boek is Wijsheid in emotie. (Ten Have 2014, 2e druk). 

Aantal bezoekers: 160 

 

China: moderne filosofie met drs. Henk Schulte Nordholt 

>maandag 12 mei 2014, aanvang 20.00 uur 

Drs. Henk Schulte Nordholt sprak over moderne filosofie in China. Bijzonder aandachtpunt 

van de Chinese filosofie is het cultiveren van de deugd. Van de eigen ziel, de familie, de 

samenleving, de kosmos. Dan is het ontstaan van de Datong – de Grote Harmonie – die al in 

het Boek der Riten wordt genoemd realiseerbaar. Deze focus heeft het denken in China een 

praktijk gericht karakter gegeven. De filosofie heeft zich niet zoals in het Westen 

‘losgemaakt’ van het dagelijks leven, de filosofen waren tevens bestuurders van het rijk. In 

het moderne China is deze gedachte nog springlevend, ook al hangt het huidige regime in 

naam het Marxisme-Leninisme aan. In dit college wordt ingegaan op de vraag hoe de 

machthebbers van het land het oude ideaal van deugdzaam bestuur en een harmonieuze 

samenleving vorm geven.     

 

Drs. Henk Schulte Nordholt is sinoloog en publicist. Na zijn studie sinologie in Leiden werkte 

hij vanaf 1981 achtereenvolgens voor het Ministerie van Economische Zaken in Den Haag en 

ABN Amro in Beijing en Taipei. 

 

In 1992 startte hij met twee partners het handelsbedrijf Hofung (nu: Hofung Technology), 

een in Peking gevestigde onderneming die zich toelegt op de verkoop van hoogwaardige 

technologie aan chemische bedrijven in China. 

 

 

 

 



40 
 

Voorts is Schulte Nordholt al twintig jaar actief als schrijver en spreker over China. Zijn 

meest recente boek is De Chinacode Ontcijferd; Economische Grootmacht Ja, Wereldrijk Nee. 

Zijn expertise omvat geschiedenis, cultuur, economie en financiën. Niet als wetenschapper 

maar als iemand die kennis van deze onderwerpen weet te vervlechten met een jarenlange 

praktijkervaring van het zaken doen met Chinezen. 

 

Ook verzorgt hij een lezing in het kader van de leergang 'Leven en denken in China', 

georganiseerd door FOW, waarvan de eerste voorjaar 2011 bij Campus Den Haag Universiteit 

Leiden. 

Aantal bezoekers: 140 

 

Vergelijkende filosofie Oost-West met dr. Hein van Dongen 

>maandag 16 juni 2014, aanvang 20.00 uur  

Moet je, om de filosofische ideeën uit de verschillende tradities te kunnen vergelijken, daar 

‘alles’ van weten? Misschien - maar omdat dit bij mij niet het geval is, ga ik heel eenvoudige 

vragen stellen. Wat vergelijkt de comparatieve filosofie eigenlijk? Hoe doen we dat (met 

welke methoden)? Van waaruit doen we dat (vanuit welk perspectief) en vooral: waarom? Om 

met dat laatste te beginnen: contact met andere culturen wordt bepalend voor ons dagelijks 

leven. Niet alleen voor persoonlijke zingeving, maar ook om gemeenschappelijke problemen 

duurzaam aan te pakken. Denken over het leven (filosofie) zouden we dus niet alleen op een 

westerse wijze moeten doen. Het is tijd voor wereldfilosofie. 

 

Dr. Hein van Dongen (1957) is filosoof. Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam 

op een proefschrift over de pluraliteit van maatstaven in de wetenschap en de samenleving 

(Geen gemene maat – over incommensurabiliteit). Sindsdien richt hij zich op de relatie 

tussen filosofie en architectuur en op een onderzoek naar esthetische ervaringen. Dit 

onderzoek richt zich op de vraag hoe esthetische ervaringen worden ondergaan en 

(onlosmakelijk daarmee verbonden) hoe er over gesproken wordt. Een boek over dit thema is 

in voorbereiding. 

 

Daarnaast is hij onder meer docent aan verschillende onderwijsinstellingen, voorzitter van de 

programmaraad van Filosofie Oost-West en werkt hij als filosofisch consulent, waarbij hij 

zich vooral richt op het traceren van de invloed van conceptuele systemen op 

praktijksituaties. 

 

Eerder verzorgde hij een lezing in het kader van de leergang Leven en denken in China, 

georganiseerd door FOW, o.a. voorjaar 2011 bij Campus Den Haag Universiteit Leiden. 

Aantal bezoekers: 110 
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Hoorcollegereeks De staat van Nederland  

Op drie dinsdagen in juni gaf prof. dr. Paul Schnabel (1948) hoorcolleges over de staat van 

Nederland. Vroeger was alles beter. Dat is voor bijna niemand waar. Toch heeft Nederland 

wel betere tijdens gekend - tijden van economische groei, van bijna volledige 

werkgelegenheid, van optimistisch vertrouwen in de politiek en optimisme voor de 

toekomst. Schnabel is socioloog, was van 1998 - 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel 

Planbureau en is nu onder andere universiteitshoogleraar van de Universiteit van Utrecht en 

kroonlid van de SER. 

Altijd in de top tien: Nederland in internationaal perspectief 

>dinsdag 3 juni 2014, aanvang 20.00 uur 

De internationaal vergelijkende statistieken worden steeds beter en geven een goed beeld 

van waar Nederland staat in de rangorde op zo uiteenlopende gebieden als armoede, geluk, 

levensverwachting, opleidingsniveau, concurrentiekracht en kwaliteit van leven. Meestal staat 

Nederland in de top vijf of top tien, maar die positie is niet onbedreigd. Wat moet er gedaan 

worden om tot de beste landen te blijven horen? 

Aantal bezoekers: 65 

 

Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving 

>dinsdag 10 juni 2014, aanvang 20.00 uur 

Na de Tweede Wereldoorlog werd in Nederland geleidelijk een steeds meer omvattend stelsel 

van sociale zekerheid, zorg en maatschappelijke voorzieningen opgebouwd. In de Troonrede 

2013 wordt een grote verandering in de relatie tussen overheid en burger aangekondigd. 

Gaat de verzorgingsstaat na ruim een halve eeuw nu echt verdwijnen? Wat houdt 

participatiesamenleving eigenlijk in en waarom is die overgang nodig of wenselijk? Zijn wij 

klaar voor de participatiesamenleving? 

Aantal bezoekers: 85 

 

Nederland in de 21ste eeuw: modern conservatief 

>dinsdag 17 juni 2014, aanvang 20.00 uur 

De eeuwwisseling viel bijna samen met een verandering in het politieke en maatschappelijke 

klimaat van traditioneel progressief naar modern conservatief. Populisme en nationalisme 

gingen de toon bepalen en het vertrouwen in de politiek en de politici daalde sterk. Dat leidt 

tot toenemende instabiliteit in de politiek en dat versterkt weer het wantrouwen en de 

ontevredenheid van de burger. Hoe zal het verder gaan? 

Aantal bezoekers: 65 
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Hoorcollegereeks Jodendom. Een 

(cultuur)geschiedenis in tien hoorcolleges  

Op vijf avonden in 2014 organiseerden Home Academy in samenwerking met de Rode Hoed 

de reeks hoorcolleges Jodendom. Een (cultuur)geschiedenis in tien hoorcolleges. Rabbijn en 

publiciste Tamarah Benima probeert met een soms ongebruikelijk benadering een completer 

beeld te schetsen van het Jodendom. Welke ideeën en idealen, sociale structuren en 

levenspatronen zijn kenmerkend voor het Jodendom als beschaving?  

 

Volk 

>dinsdag 9 september 2014, aanvang 20.00 uur  

Het Jodendom is de beschaving van een specifiek volk. Wie hoort tot dat volk? Is er iets 

speciaals aan, en zo ja, wat? Wat betekent het een gedroomd verleden, een gedroomde 

toekomst en een concreet heden te hebben? 

Aantal bezoekers: 80 

 

Rechtsstaat 

>dinsdag 7 oktober 2014, aanvang 20.00 uur  

Om in de diaspora als volk met een cultuur te overleven heeft het Jodendom gekozen voor 

de rechtsstaat als onderliggende structuur. Anders gezegd, het Jodendom is een juridisch 

vormgegeven levenswijze. Recht als voorwaarde voor een gemeenschap. 

Aantal bezoekers: 80 

 

Teksten 

>dinsdag 4 november 2014, aanvang 20.00 uur 

Teksten zijn het hulpmiddel van het Jodendom om idealen te verwoorden en handen en 

voeten te geven. De Vijf Boeken van Mozes zijn slechts het begin. Welke andere teksten 

gebruikt het Jodendom als 'muzieknotitie van het leven'? 

Aantal bezoekers: 90 

 

A Mentsch, Humanisme op zijn Joods 

>dinsdag 9 december 2014, aanvang 20.00 uur  

Wat is het ideaal met betrekking tot de mens? En wat draagt Tanach (Oude Testament) aan 

het ideaal van de zachtmoedige en/of de rechtvaardige bij. En wat is de houding tegenover 

geweld? 

Aantal bezoekers: 80 
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De zin van muziek door Leo Samama 

In 2014 organiseerden Home Academy in samenwerking met de Rode Hoed twee 

hoorcolleges door musicoloog en componist Leo Samama. Muziek speelt in vrijwel ons hele 

leven een grote rol: van wiegeliedjes in de babykamer, het draaiorgel op straat, tot muziek 

op de Ipod en in de kerk. We kunnen niet zonder. Muziek definieert ons als mensen, geeft 

ons mede een identiteit. Meer dan welke andere vorm van kunst kan muziek ons ook fysiek 

raken, met de directheid en de kracht van zuivere klank. Tegelijk is muziek abstracter dan 

elke andere uiting van de mens, behalve bepaalde facetten van de wiskunde en van de 

filosofie. 

 

Inleiding en Schubert 

>woensdag 12 november 2014, aanvang 20.00 uur 

Aan de hand van de filosofische gedachten over muziek van bijvoorbeeld Pythagoras, Plato, 

Leibniz en Kant, vraagt Leo Samama zich af welke rol muziek speelt, toen en nu. Is zij louter 

doelmatig, nuttig, een gereedschap, of is muziek een soort BTW op ons bestaan, een koekje 

bij de thee? 

Daarna gaat Samama nader in op Schubert en zijn kunst. Was Schubert een romantische 

dromer of een politiek geëngageerde commentator van zijn tijd en klasse? En wat betekende 

de dood voor hem die zo jong is gestorven? 

Aantal bezoekers: 100 

 

Bach en Beethoven 

>woensdag 17 december 2014, aanvang 20.00 uur  

Leo Samama vraagt zich af welke positie Bach met zijn muziek inneemt, tussen religie en 

wetenschap, tussen de oude geleerde muziek en de nieuwere galante muziek van zijn tijd. 

Schreef Bach zijn muziek om de schoonheid of vanuit een hogere noodzaak. Is zijn muziek 

esthetisch te beschouwen of juist ethisch? 

Bij Beethoven gaat het om de begrippen revolutie, romantiek, opvoeding en architectuur. 

Beethoven meende dat muziek verheft. Muziek vertegenwoordigt dus niet de status quo, 

maar kan de wereld actief veranderen. Om dat doel te bereiken moet er wel gebouwd 

worden. 

Aantal bezoekers: 110 
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Feiten en cijfers 

Rode Hoed bijeenkomsten in de Oosterhuiszaal 

 


